الكرة الطائرة
يبد�أ دوري الكرة الطائرة يوم اخلمي�س 1440/2/2هـ املوافق 2018/10/11م

• الشروط :
1.1ي�شارك يف امل�سابقة (  ) 12جامعة /كلية.
2.2يتكون فريق اجلامعة /الكلية من (  ) 12العباً كحد �أق�صى يف كل مباراة.
3.3املرحلة الأوىل :تقام امل�سابقة بنظام دوري املجموعات يف ثالثة جتمعات.
4.4يت�أهل الأول والثاين من كل جمموعة بالإ�ضافة ا�إىل �أف�ضل مركزين ثالث �إىل املرحلة الثانية (دور الثمانية).
ُ 5.5تقام املرحلة الثانية (دور الثمانية ودور الأربعة) بطريقة التجمع (خروج املغلوب من مرة واحدة).
6.6يفوز بال�شوط الفريق الذي ي�سجل (  ) 25نقطة �أو ًال ،ويف حال التعادل ي�ستمر اللعب حتى ي�صل الفارق �إىل نقطتني على الأقل عن
مناف�سه.
7.7يفوز باملباراة الفريق الذي ي�سجل عدد ثالثة �أ�شواط.
�8.8سيتم تطبيق النظام اجلديد الحت�ساب نقاط الفوز املعتمدة من االحتاد الدويل للكرة الطائرة ،والذي ين�ص على منح الفائز بنتيجة
(� )0 - 3أو ( )1 - 3ثالثة نقاط ،واخلا�سر ( �صفر ) ،بينما مُينح الفريق الفائز بنتيجة (  ) 2 - 3نقطتني واخلا�سر نقطة واحدة.
9.9يف حال تعادل الفريقني يف عدد نقاط الفوز واخل�سارة لتحديد املركز الأول والثاين يف دوري املجموعات يعتمد التايل:
•�أو ًال :عدد االنت�صارات �أي احلا�صل على �أكرث مرات فوز.
•ثانياً :ن�سبة ق�سمة ما له من الأ�شواط على ما عليه من الأ�شواط.
•ثالثاً :ن�سبة ق�سمة ما له من نقاط الأ�شواط على ما عليه من نقاط الأ�شواط.
•رابعاً :الفريق الفائز باملباراة التي �أقيمت بينهما.
1010يجب عدم مغادرة �أي العب �أو �إداري امللعب �أثناء املباراة �إال لل�ضرورة ،ويجب يف هذه احلالة �إ�شعار املراقب الإداري ويكتب يف التقرير
وقت املغادرة وال�سبب.
�1111ضرورة توفري طقمي مالب�س بلونني خمتلفني من �ألوان اجلامعة املعتمدة.
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�1212ضرورة ترقيم قم�صان الالعبني من ( � ) 1إىل (  ) 99طبقاً للقانون الدويل على �أن ُتث َّبت طوال البطولة ،مع �إ�ضافة �شعار اجلامعة
و�شعار االحتاد الريا�ضي للجامعات ال�سعودية.
 1313فيما عدا البنود املو�ضحة �أعاله يطبق القانون الدويل يف حتكيم و�إدارة املباريات ،وح�سب التعديالت اجلديدة املعتمدة من االحتاد
الدويل.
�1414إنهاء اجراءات ت�سجيل الالعبني ال�ستخراج بطاقات الأهلية قبل (  ) 14يوماً من البطولة كحد �أدنى.
1515يجوز لكل جامعة /كلية �إ�ستخراج بطاقات �أهلية لعدد ال يتجاوز (  ) 24العباً يف املو�سم الواحد.
•جميع مباريات الدوري تقام بعد �أذان �صالة الع�صر بـ  20دقيقة ح�سب توقيت مكان �إقامة املباراة.
•لن يتم ت�أجيل �أي مباراة ما مل ي�صل خطاب للجنة امل�سابقات م�شفوع باملربرات التي تقبلها اللجنه يف
حدود ( � ) 10أيام من تاريخ �إقامة املباراة.
•الك�شف الطبي على الالعبني م�س�ؤولية اجلامعة /الكلية.
•ميكن للجنة امل�سابقات تغيري موعد �إقامة املباراة يف حالة ال�ضرورة.

توزيع الفرق المشاركة حسب المجموعات

م
1
2
3
4
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املجموعة الأوىل
جامعة الإمام عبد الرحمن بن في�صل
جامعة �أم القرى
جامعة اجلوف
جامعة طيبة

املجموعة الثانية
جامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية
جامعة احلدود ال�شمالية
جامعة امللك في�صل
كليات عنيزة الأهلية
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املجموعة الثالثة
جامعة امللك �سعود
جامعة جازان
جامعة الطائف
جامعة �شقراء

•جدول مباريات (التجمع األول) :
اليوم رقم
األسبوع
والتاريخ المباراة
اخلمي�س 1440/2/2هـ
املوافق 2018/10/11م
اجلمعة (م�سائي) 1440/2/3هـ
املوافق 2018/10/12م

الأول

مكان التجمع

الفرق المتبارية

ال�سبت (�صباحي) 1440/2/4هـ
املوافق 2018/10/13م

1

جامعة �أم القرى

VS

جامعة اجلوف

2

جامعة الأمام عبد الرحمن بن في�صل
جامعة الإمام حممد بن �سعود
الإ�سالمية
جامعة احلدود ال�شمالية
جامعة جازان

VS

جامعة طيبة

VS

كليات عنيزة الأهلية

VS
VS

جامعة امللك في�صل
جامعة الطائف

6

جامعة امللك �سعود

VS

جامعة �شقراء

7

جامعة �أم القرى

VS

جامعة طيبة

8

VS

جامعة امللك في�صل

10
11

جامعة اجلوف
جامعة الإمام حممد بن �سعود
الإ�سالمية
كليات عنيزة الأهلية
جامعة جازان

VS

جامعة الإمام عبد الرحمن بن في�صل

VS
VS

جامعة احلدود ال�شمالية
جامعة �شقراء

12

جامعة الطائف

VS

جامعة امللك �سعود

13

جامعة �أم القرى

VS

جامعة الإمام عبد الرحمن بن في�صل

14

جامعة اجلوف
جامعة الإمام حممد بن �سعود
الإ�سالمية
جامعة امللك في�صل
جامعة جاز ان

VS

جامعة طيبة

VS

جامعة احلدود ال�شمالية

VS
VS

كليات عنيزة الأهلية
جامعة امللك �سعود

18

جامعة الطائف

VS

جامعة �شقراء

3
4
5

9

15
16
17

جامعة �أم القرى
جامعة الإمام
حممد بن �سعود
الإ�سالمية
جامعة جازان
جامعة �أم القرى
جامعة الإمام
حممد بن �سعود
الإ�سالمية
جامعة جازان
جامعة �أم القرى
جامعة الإمام
حممد بن �سعود
الإ�سالمية
جامعة جازان

• يف حالة اختالف التاريخ الهجري عن التاريخ امليالدي ،يتم اعتماد التاريخ امليالدي
•يف حالة ا�شرتاك اجلامعة /الكلية يف بطولة خارجية حتت رعاية االحتاد ،يتم ت�أجيل مبارياته �إىل وقت الحق يحدّ د فيما بعد
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•جدول مباريات (التجمع الثاني) :
اليوم رقم
األسبوع
والتاريخ المباراة
اخلمي�س 1440/2/16هـ
املوافق 2018/10/25م
اجلمعة (م�سائي) 1440/2/17هـ
املوافق 2018/10/26م

الثاين

مكان التجمع

الفرق المتبارية

ال�سبت(�صباحي) 1440/2/18هـ
املوافق 2018/10/27م

19

جامعة اجلوف

VS

جامعة الإمام عبد الرحمن بن في�صل

20

جامعة �أم القرى

VS

21

جامعة احلدود ال�شمالية

VS

22
23

جامعة امللك في�صل
جامعة الطائف

VS
VS

جامعة طيبة
جامعة الإمام حممد بن �سعود
الإ�سالمية
كليات عنيزة الأهلية
جامعة �شقراء

24

جامعة جازان

VS

جامعة امللك �سعود

25

جامعة اجلوف

VS

جامعة �أم القرى

26

جامعة طيبة

VS

جامعة الإمام عبد الرحمن بن في�صل

27

جامعة احلدود ال�شمالية

VS

جامعة امللك في�صل

28
29

كليات عنيزة الأهلية
جامعة الطائف

VS
VS

جامعة الإمام حممد بن �سعود
جامعة جازان

30

جامعة �شقراء

VS

جامعة امللك �سعود

31

جامعة اجلوف

VS

جامعة طيبة

32

جامعة الإمام عبد الرحمن بن في�صل

VS

جامعة �أم القرى

33

جامعة احلدود ال�شمالية

VS

كليات عنيزة الأهلية

34
35

جامعة الإمام حممد بن �سعود
جامعة الطائف

VS
VS

جامعة امللك في�صل
جامعة امللك �سعود

36

جامعة جازان

VS

جامعة �شقراء

• يف حالة اختالف التاريخ الهجري عن التاريخ امليالدي ،يتم اعتماد التاريخ امليالدي
•يف حالة ا�شرتاك اجلامعة /الكلية يف بطولة خارجية حتت رعاية االحتاد ،يتم ت�أجيل مبارياته �إىل وقت الحق يحدّ د فيما بعد
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جامعة اجلوف
جامعة احلدود
ال�شمالية
جامعة الطائف
جامعة اجلوف
جامعة احلدود
ال�شمالية
جامعة الطائف
جامعة اجلوف
جامعة احلدود
ال�شمالية
جامعة الطائف

•جدول مباريات (التجمع الثالث) :
اليوم رقم
األسبوع
والتاريخ المباراة
اخلمي�س 1440/2/30هـ
املوافق 2018/11/8م
اجلمعة (م�سائي) 1440/3/1هـ
املوافق 2018/11/9م

الثالث

مكان التجمع

الفرق المتبارية

ال�سبت(�صباحي) 1440/3/2هـ
2018/11/9م

37

جامعة طيبة

VS

جامعة �أم القرى

38

جامعة اجلوف

VS

جامعة الإمام عبد الرحمن بن في�صل

39

كليات عنيزة الأهلية

VS

جامعة الإمام حممد بن �سعود

40
41

جامعة امللك في�صل
جامعة �شقراء

VS
VS

جامعة احلدود ال�شمالية
جامعة امللك �سعود

42

جامعة الطائف

VS

جامعة جازان

43

جامعة طيبة

VS

جامعة الإمام عبد الرحمن بن في�صل

44

جامعة �أم القرى

VS

جامعة اجلوف

45

كليات عنيزة الأهلية

VS

جامعة احلدود ال�شمالية

46
47

جامعة الإمام حممد بن �سعود
جامعة �شقراء

VS
VS

جامعة امللك في�صل
جامعة جازان

48

جامعة امللك �سعود

VS

جامعة الطائف

49

جامعة طيبة

VS

جامعة اجلوف

50

جامعة الإمام عبد الرحمن بن في�صل

VS

جامعة �أم القرى

51

كليات عنيزة الأهلية

VS

جامعة امللك في�صل

52
53

جامعة احلدود ال�شمالية
جامعة �شقراء

VS
VS

جامعة الإمام حممد بن �سعود
جامعة الطائف

54

جامعة جازان

VS

جامعة امللك �سعود

جامعة طيبة
كليات عنيزة
الأهلية
جامعة �شقراء
جامعة طيبة
كليات عنيزة
الأهلية
جامعة �شقراء
جامعة طيبة
كليات عنيزة
الأهلية
جامعة �شقراء

• يف حالة اختالف التاريخ الهجري عن التاريخ امليالدي ،يتم اعتماد التاريخ امليالدي
•يف حالة ا�شرتاك اجلامعة /الكلية يف بطولة خارجية حتت رعاية االحتاد ،يتم ت�أجيل مبارياته �إىل وقت الحق يحدّ د فيما بعد
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• يف حالة اختالف التاريخ الهجري عن التاريخ امليالدي ،يتم اعتماد التاريخ امليالدي
•يف حالة ا�شرتاك اجلامعة /الكلية يف بطولة خارجية حتت رعاية االحتاد ،يتم ت�أجيل مبارياته �إىل وقت الحق يحدّ د فيما بعد
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المرحلة الثانية:

•دور الثمانية بنظام التجمع خروج المغلوب (بالقرعة):

اليوم رقم
األسبوع
والتاريخ المباراة

الفرق المتبارية

يحدد فيما بعد

55

عدد (  ) 1مركز �أول

VS

عدد ( � ) 1أف�ضل ثالث

56

عدد (  ) 1مركز �أول

VS

عدد ( � ) 1أف�ضل ثالث

57

عدد (  ) 1مركز �أول

VS

عدد (  ) 1مركز ثاين

58

عدد (  ) 1مركز ثاين

VS

عدد (  ) 1مركز ثاين

(جتمع)

الرابع

مكان
التجمع

•دور األربعة بنظام التجمع بخروج المغلوب (بالقرعة):
اليوم رقم
األسبوع
والتاريخ المباراة

الفرق المتبارية

يحدد فيما بعد

59

الفائز من مباراة رقم ()55

VS

الفائز من مباراة رقم ()57

60

الفائز من مباراة رقم ()56

VS

الفائز من مباراة رقم ()58

61

املهزوم من مباراة رقم ()59

VS

املهزوم من مباراة رقم ()60

62

الفائز من مباراة رقم ()59

VS

الفائز من مباراة رقم ()60

(جتمع)

اخلام�س

مكان
التجمع

• يف حالة اختالف التاريخ الهجري عن التاريخ امليالدي ،يتم اعتماد التاريخ امليالدي
•يف حالة ا�شرتاك اجلامعة /الكلية يف بطولة خارجية حتت رعاية االحتاد ،يتم ت�أجيل مبارياته �إىل وقت الحق يحدّ د فيما بعد
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